Regulamin Gry „Zrozumieć Fizykę”

I. Postanowienia ogólne
1. Gra jest organizowana pod nazwą „Zrozumieć Fizykę” i jest zwana dalej „Grą”.
2. Organizatorem Gry jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
PAN ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków (dalej jako ,,IFJ PAN’’). Gra jest
realizowana w ramach projektu pt.: „Fizyka kluczem do zrozumienia świata”, który
dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Koordynatorem projektu jest Dominika Kuźma z IFJ PAN.
3. Organizator przeprowadza Grę za pośrednictwem serwisu społecznościowego
Facebook.com (dostępnego pod adresem http://www.facebook.com), zwanego dalej
„Serwisem Facebook”, na stronie projektu „Fizyka kluczem do zrozumienia świata”
pod adresem https://www.facebook.com/FizykaKluczem
4. Czas trwania Gry: gra rozpoczyna się 4 listopada 2020 roku, a kończy 6 kwietnia 2021
roku.
5. Gra nie jest sponsorowana, wspierana, prowadzona ani administrowana przez Serwis
Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Grą
powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności z tytułu organizacji Gry, w tym w szczególności wydania nagród
w Grze. Wyłączną odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników
ponosi Organizator.
6. W Grze mogą brać udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie od 13 lat, posiadające
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dzieci w wieku poniżej
13 lat mogą brać udział w Grze za pośrednictwem ich opiekunów. Uczestnicy Gry
w dalszej części niniejszego Regulaminu zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna
„Uczestnikiem”.

7. Przed wzięciem udziału w Grze, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem
niniejszego Gry (dalej jako: „Regulamin”). Wzięcie udziału w Grze będzie
równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją.

II. Zasady Gry
1. Zadaniem Uczestnika Gry jest przesłanie w komentarzach odpowiedzi na pytanie
publikowane

na

stronie

https://www.facebook.com/FizykaKluczem

Pytanie z dziedziny nauk ścisłych (w szczególności z fizyki) będzie publikowane
w każdą środę w trakcie trwania Gry, tj. od 4.11.2020 do 31.03.2021.
Odpowiedź

będzie

publikowana

po

6

dniach,

czyli

we

wtorek.

W przypadku, gdy Uczestnikiem jest dziecko poniżej 13 roku życia odpowiedzi
powinien przesyłać prawny opiekun dziecka ze swojego profilu w Serwisie Facebook.
2. Zwycięzcami Gry będą Uczestnicy (dalej jako „Zwycięzcy”), którzy będą najaktywniej
udzielać poprawnych odpowiedzi. Organizator przyzna trzy nagrody główne oraz
nagrody pocieszenia.
3. Informacja

o

wynikach

Gry

zostanie

zamieszczona

na

stronie

https://www.facebook.com/FizykaKluczem oraz https://www.ifj.edu.pl/fizykakluczem
w terminie do 14 kwietnia 2021 roku. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej
w Grze w prywatnej wiadomości za pośrednictwem Serwisu Facebook. Zwycięzca (lub
opiekun prawny w przypadku uczestników niepełnoletnich) zostanie poproszony
o podanie Organizatorowi swoich danych osobowych celem przesłania nagrody (imię,
nazwisko, adres, na który ma być przesłana nagroda Zwycięzcy). Dane te należy
przesłać wyłącznie na adres FizykaKluczem@ifj.edu.pl
4. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia
wyników

Gry

na

stronie

do

przesłania

Organizatorowi

(na

adres

FizykaKluczem@ifj.edu.pl) danych niezbędnych w celu doręczenia nagrody.
Nieprzesłanie Organizatorowi w/w danych w określonym terminie skutkuje utratą
prawa do nagrody.
5. Od wyników Gry nie przysługuje odwołanie.

III. Nagrody
1. Zwycięzcy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody rzeczowe
poświęcone tematyce naukowej o wartości minimalnej:
•

600 zł dla Uczestnika, który zajmie pierwsze miejsce,

•

400 zł dla Uczestnika, który zajmie drugie miejsce,

•

200 zł dla Uczestnika, który zajmie trzecie miejsce.

Przewidziane są nagrody pocieszenia, które będą nagrodami rzeczowymi.
2. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na jej ekwiwalent pieniężny.
3. Nagrody będą doręczane przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres.
4. Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

nieprawidłowości

związane

z niedostarczeniem nagrody wynikające z błędnych danych podanych przez zwycięzcę.

IV. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
2. Organizator ma prawo do odwołania Gry bez podawania przyczyn
3. Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie leżą w gestii Organizatora.
4. Wszelkie pytania należy kierować na adres FizykaKluczem@ifj.edu.pl lub
Dominika.Kuzma@ifj.edu.pl

Informacja Administratora dla uczestników (lub opiekunów prawnych w przypadku
uczestników niepełnoletnich) gry pn. „Zrozumieć Fizykę” organizowanej w ramach
projektu pt.: „Fizyka kluczem do zrozumienia świata” z programu „Społeczna
odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Instytut Fizyki
Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych Pani/Pana podopiecznego jest
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres
e-mail: dpo@ifj.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu
prawidłowego zorganizowania Gry „Zrozumieć Fizykę” organizowanej w ramach projektu
pt.: „Fizyka kluczem do zrozumienia świata” z programu „Społeczna odpowiedzialność
nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich
otrzymania na mocy przepisów prawa.
6. Dane osobowe związane z udziałem w grze będą przechowywane do 31 grudnia 2022 roku
lub do czasu wycofania zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych/danych podopiecznego oraz otrzymania ich kopii,
- do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- do usunięcia danych osobowych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest
niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
- do ograniczenia przetwarzania danych,
- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w Grze.

